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Introduktion  

 

ag minns när man som liten var på besök hos mormors föräldrar i deras lägenhet i 

Sundbyberg. I vardagsrummet eller salongen hade de en figurin i glaskupa, där satt jag 

alltid och stirrade, försvann in i fantasins värld, iakttog scenariot med musicerande män i 

peruk och den sirliga färgrika vegetationen. Figuriner avbildar oftast människor eller djur, 

noggrant utarbetade, i en idealisk värld. Ett fryst ögonblick där allt är i harmoni, stråkarna 

ljuder och rusdrycken flödar i salongen, bönderna drar sina kärror och skördar glatt, 

människor och djur lever i symbios med varandra och naturen. En skönmålning som både 

innehåller och saknar problematik men är samtidigt en intressant tradition där jag kan frossa i 

referenser och uttryck, kitschiga motiv och inkonsekventa koncept.  

Ur processdagbok: 

"I'm not sure where this will lead us, but I have a feeling it will be a place both beautiful and strange" 

Citat, Federal agent Dale Cooper, Twin Peaks 1990. Liksom han är jag nyfiken och exalterad över 

vad som komma skall. Det är början på en resa och den kittlande upphetsningen av att vara något på 

spåret är signifikativt.  

2013-02-10 

Alla objekt har sin historia, sitt sammanhang och sin relation till brukaren. Keramikens 

historia och materiella tradition har intresserat mig ända sen jag började bekanta mig med 

leran. Materialet, brukandet och estetiken ser jag som extra intressant och det har alltid varit 

min utgångspunkt i mitt skapande. I det här arbetet kommer man att följa ett arbete som rotar 

sig i en materialfusion och ett figurativt berättande som inträffade i Centraleuropa i början på 

1700-talet. I Meissen utanför Dresden tillverkades för första gången porslin i Europa och det 

blev starten till porslinsfigurinens glansdagar under ett sekel framåt. Idag är inte figurinerna 

lika högt värderade i kulturella sammanhang och det kan vara till följd av alla kopior som 

gjorts och ett uttryck som inte längre värderas.  

I mitt projekt tar jag mig an porslinsfigurinen, Rokokons svulstighet och berättandet i 

miniatyr på mitt eget sätt. Jag har arbetat med att utforska och främmandegöra uttrycken i 

figurintraditionen som vi känner den. Självporträttet har varit en del i att sätta mig in i arbetet 

och ta mig an figurinerna, både fysiskt och dramaturgiskt.  
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Bakgrund  

 

 

eramikens historia och materiella tradition har intresserat mig ända sen jag började med 

keramik. Materialet, brukandet och estetiken ser jag som väldigt intressant och det har 

alltid varit min utgångspunkt i mitt skapande. För mig är den keramiska traditionen ett 

outtömligt bibliotek med obegränsade möjligheter och utvecklandet av materialitet som språk. 

Jag har alltid haft med mig intresset för porslinsfiguriner och traditionen bakom dem, det är 

ett ämne jag arbetat med under hela min utbildning.  

Porslinsfigurinens sviktande status och exklusivitet kan ses som en följd av kopiering och 

massproduktion. Glansdagarna under 1700-talet då företeelsen var revolutionerande i Europa 

och lekfullheten och uttrycket var något som värderades högre än guld är idag som bortglömt.  

Men visst ser man figuriner inom konsthantverksscenen idag, mest som ready-mades, 

fastglaserade omgjorda, avgjutna. I mitt projekt har jag valt att addera ytterligare ett lager och 

diskutera vad som händer när jag skulpterar mina egna ”ready-mades” och egna figuriner från 

grunden och att på så sätt ta diskussionen vidare och addera ytterliga lager på konceptuellt 

konsthantverk.  

I projektet har jag medvetet tittat tillbaka på 1700-talets europeiska figuriner, då det var nytt 

och laddat och kunde på ett sätt spegla tiden som fanns på ett sätt som var i synnerhet 

utpräglat för just 1700-talet. Figurinen fick spela roll som reflektor över livet under rokokons 

flärd. 
1
 

 

Den Europeiska Figurintraditionen 

År 1710 startade Meissenfabriken utanför Dresden, det var den första fabriken i Europa som 

kunde tillverka porslin. Metoden var ny och oprövad, man nöjde sig med att göra 

anspråkslösa kopior på de kinesiska gudabildsfigurerna. Sedan började man arbeta med 

Skulpturer i meterstorlek, djur och vaser som var tänka till Kung August den Starkes palats. 

År 1735 hade man börjat tillverka egna små figurer i porslin på Meissenfabriken, som tagits 

fram på fabriken. Figurinerna föreställande dansande par i folkdräkter, tiggarmusikanter, 

lantbrukare, kineser, och den första så kallade krinolingruppen. Dessa figurer, med det 

idéinnehåll var de som skulle bära fram den under de följande årtiondena. Nu talar porslinets 

sitt eget keramiska språk, det gör att intresset för porslinsdekorationer ökar. 
2
 

Porslinsfigurinerna blev en återspegling av livet i de kungliga kretsarna. På hoven i de tysk-

romerska furstendömena fascinerades man av låtsasvärlden i figurinerna och lekte med tanken 

att leva som det enkla folket, en maskerad, en dekadent dagdröm. Bönder och hantverkare var 

intressanta på samma sätt som de främmande och exotiska som också blev omsatta till 

                                                             
1 Gleeson, J (2000) Det vita guldets hemlighet, Stockholm: Wahlström & Widstrand 
2
 Harris, N (1975) Porcelain Figurines, Pernell & sons ltd, London 
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figuriner. Dessa porslinsfiguriner uppskattades livligt i de översta kretsarna. På stora 

middagar har det varit en tradition med storslagna dukningar som bestod av skåderätter, 

uppstoppade djur, teatermässigt utformade scenerier med bakverk som figurer och 

blomsterarrangemang. Denna företeelse kom att ersättas helt av figurinerna under 1700-talet 

som togs fram till just det ändamålet.3
 

 

J.J. Kändler, ”America”, Meissen, ca 1745
4
 

 

Figurinen idag 

 

”Figurinen som överdådig lyxprodukt har i dagsläget tappat något av sitt forna 

prestigevärde. Det kan ha att göra med att figurinen är en traditionsmedveten varelse som i 

sina exklusivare sammanhang riktar sig till en förmögen och kulturmedveten publik med 

perspektiv över århundradena. Med åren har denna intresserade och bildade samtalspartner 

successivt tystnat.”
5
 

 

För att undersöka hur Porslinsfigurintraditionen behandlas idag inom konsthantverksscenen 

har jag tittat närmare på aktuella projekt och verksamma konstnärer. Figurinen är ett ämne 

som Päivi Ernkvist behandlar i ”Figurindialogen”. Päivi belyser olika sätt att angripa 

figurinen och traditionen som medföljer, i flera projekt bekantas man med hennes och andras 

relation till figurinen. Det är ett projekt jag följt och inspirerats av genom att få nya 

ingångssätt till figurinkontexten och dess betydelse och utrymme i konsthantverksdiskursen. 

Konstnärer/konsthantverkare som behandlar ämnet är Maria Boij med sina surrealistiska 

                                                             
3 Kjellberg, S. T (1959) Porslins figurer, Malmö: Allhems förlag 
4 Foto: Kändler, J.J. http://www.artsmia.org/index.php?section_id=2&exh_id=4637&IM=2&start=1                 

Hämtad: 2013-03-20 16:45 
5
 Ernkvist, P. (2010) Figurindialogen, Stockholm, p 9 
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melankoliska scenarion, alltid med en utgångspunkt i figurintraditionen. Boij målar upp 

drömbilder som med hjälp av titlar skapar sinnesstämning och mångfacetterade skulpturer.  

 

 

Trying to remember that lost boy, 2010-12
6
 

 

Barnaby Bradford som placerar figurinerna i dagens populär-, ungdoms- och skräpkultur. 

Liksom figurinerna speglade och förskönade livet på 1700-talet, speglar Bradford det 

moderna livet av överkonsumtion, frustration och olika beroenden. Figurinen bli föremål för 

klotter, sexism och våld. Han använder sig av figurinen som ett sätt att ifrågasätta och 

diskutera.  Bradford använder sig båda av ready-mades och egenhändigt skulpterade objekt. 

 

 

The Battle of Trafalgar – Lion, 20107 

 

                                                             
6 Foto: Boij, M. http://mariaboij.blogspot.se/p/works.html Hämtad: 2013-03-25 16:10 
7
 Foto: Bradford, B. http://www.barnabybarford.co.uk/image_gallery/node/107 Hämtad: 2013-03-25 16:20 
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Syfte 

 

Jag har alltid haft ett intresse för porslinsfiguriner och traditionen bakom dem, det är ett ämne 

jag arbetat med under hela min utbildning på olika sätt. Det är en tradition som inte längre ses 

som konst i alla sammanhang, och vars värde och kulturarv som ibland liknas med 

krimskrams. Därför tycker jag att det är viktigt att arbeta med ämnet, det är ett sätt att förhålla 

mig till den rådande diskursen, angripa ämnet ur en annan synvinkel och belysa att det finns 

ett annat sätt att förhålla sig till figurinen utan att förslagsvis använda sig av ready-mades.  

Syftet är att diskutera, belysa och engagera tre ämnen; figurintraditionen, ready-mades och 

manlig identitet inom konst/konsthantverk. Intentionen är att utifrån egen erfarenhet komplext 

och kontextuellt utveckla en metod för konstnärligt arbete och starkt understryka leran som 

traditionsbärande och konceptuellt medium.    

 

 

 

 

 

Frågeställning  

 

Hur kan porslinsfigurintraditionen användas som en metod att estetiskt och dramaturgiskt 

skapa en visuell berättelse?  

Hur kan jag genom att arbeta med självporträttet i gestaltningen utveckla ett sätt att 

konstnärligt kommunicera och tänja på gränsen mellan bruks och skulptur? 
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Metod 

 

itt arbete grundar sig i ett stort intresse för keramisk tradition och historia, jag har valt 

att fokusera på en väldigt kort period av den tusenåriga företeelse, 1700-talets 

porslinsfiguriner. I min metod kommer jag att undersöka Europeisk figurintradition från det 

här skedet, främst från Meissen och det som kretsade kring den industrin.  

Jag vill gå tillbaka i tiden och undersöka begynnelsen till europeisk figurintradition för att 

kunna utvecklas och ta steg framåt i processen. Som ett historiskt kollage kommer jag möta 

dåtidens figurintraditionen med dagens och jag kommer att använda mig själv som medlare 

och försöksperson. I min metod kommer jag arbeta med självporträtt, att sätta in mig själv i 

gestaltningen och på så sätt ytterliga komplext utveckla berättande i dramaturgin.  

Jag har arbetat med figurinernas estetik, färgglatt, glansigt, guldigt, och undersökt vad som 

händer när man lägger ett ”vackert” estetiskt filter på sin gestaltning.  

I det gestaltande arbetet har jag arbetat med klassiska dekorationstekniker som 

porslinsmålning och glansguld. Experimenterat med gamla och nya porslinsfärger för att få 

olika uttryck.  

 Jag har kombinerat tekniker och uttryck, modellering, formtagning och drejning. Modellerat 

med gjutlera och plastisk lera, modifiera gjutna delar/objekt och arbeta med tryckform och 

relief. 

Jag har i min arbetsprocess använt mig av mood-boards som inspirationsunderlag i 

verkstaden. De har främst bestått av bilder från Meissen, figuriner, bordsklockor, takkronor 

och bonbonjärer.  Det är bilder på figuriner i olika konstellationer, bilder som jag velat ta in i 

arbetet, objekt, kompositioner, detaljer, som jag inspirerats av. Det har fungerat som ett 

komplement till skisser och gjort att jag kan få ett intressant inspirationsflöde och hittat 

lösningar under arbetets gång.  
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Through the Shadows in the Garden of 

Earthly Delights  -  Genom Skuggorna i Edens 

Lustgård.  

 

är jag behandlar 1700-talets färgsprakande figuriner så upplever jag det som präglat av  

djur, natur, exotism och mytologi. För mig handlar projektet om att sätta mig in i 

bildvärlden, undersöka min relation till traditionen och själv kommentera den. Fascinationen 

för det exotiska som präglar figurinens bildvärld är för mig bekant. Det har kännetecknat hela 

min uppväxt i film, tecknade serier, spel och lekar. Det främmande var ett glädjeämne, väckte 

nyfikenhet och eggade fantasin.  

Begreppet exotism har idag har en annan innebörd, man kan se tillbaka på gamla verk och 

upptäcka att de präglas av aningslöshet och överlägsenhet, där rasistiska stereotyper 

förekommer och västvärlden parodierar främmande kulturer. Ordet exotisk kommer från 

grekiskans ”exatikos”, utländsk, främmande, och upplevs ofta ha en positiv underton, något 

kittlade, främmande och mystiskt.
8
 

Men för mig är det samtidigt något sällsamt eller ovanligt som man får uppleva. Kanske är det 

snart lika exotiskt att se lodjur och älg som att se tiger och elefant, eller att äta pitepalt som att 

äta pekinganka. Detta som ett steg i avexotiseringen. Den livsbejakande prunkande 

mångfalden av äventyr och mystik i världen har försvunnit. Folk blir mer lika varandra, 

Världen blir mer likadan världen över, närheten, tillgänglighet, med flygplatser och 

McDonalds och smartphones. När det negativa med det exotiska försvinner, försvinner även 

det positiva, det kittlade och fantasieggande.  

Det exotiska är det som inte är normativt för en själv.  Normen, Jag själv är vit man, född och 

uppvuxen i Stockholm, det exotiska för mig är tillika djurliv som mörker och tystnad. Att få 

gå på en mörk stig, tyst, höra mina egna fotsteg och kunna se himlavalvets stjärnor klart. 

Religiösa inslag är också för mig exotiskt. Som icke troende, det sublima och metafysiska har 

en kittlande exotisk känsla. Kristen symbolik har alltid spelat stor roll i konsten och där kan 

jag hitta en intressant ingång till mitt gestaltande arbete. Då jag använder mig av objekt som 

vart ett återkommande inslag i konsts bildvärld. 

I mitt gestaltande arbete har jag med avsikt att behandla den exotiska drivkraft, genom att 

sätta mig in i situationer som för mig är främmande och där hitta e intressant motsättning i det 

visuella berättandet.  

                                                             
8 Björk, Tomas (2011) Bilden av Orienten. Exotism i 1800-talets visuella kultur, Stockholm: Atlantis  
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I projektet blir figurintraditionen Edens lustgård, en oas av intryck, uttryck och mystik. Den 

plats varifrån människan blivit fördriven och förbjuden att återvända till enligt Första 

Moseboken. Där gör jag entré, i skuggorna, observerar och undersöker världen på distans.  

Där kliver jag in i med ett mål att behandla porslinsfigurinens tradition i förhållande till idag. 

Diskutera självförverkligande och identiteten.  

 

Ur Processdagbok: 

Jag möter mig själv i en djurisk, svulstig och skön lustgård, som får min slutna värld att 

expandera och explodera.  

När jag gräver djupare i figurinens värld bryts illusionen. Uppenbarelsen kan vara komisk, 

sorglig eller obegriplig i den frusna tidens skulptur. 

Det imaginära tränger sig skoningslöst in i det verkliga. Och jag är där förlorad. För alltid  

Jag flyr men drömmen jagar mig.  

2013-03-20 

 

 

Arbetsprocess 

 

 

 min process har jag arbetat parallellt med de olika avsnitten, formtagning och 

formexperiment, dekorationstekniker och undersökning i gamla och nya färger, 

gestaltningens dramaturgi och symbolik och undersökningen av figurinens historia och 

tradition. Den klassiska porslinsfigurinen är ett hantverk som är resultatet av många händer, 

där finns hantverkaren, skulptören, poeten, porslinsmålaren.  Figurinen är resultatet av många 

händer och personer som behandlat just sitt område. I mitt projekt är jag alla dessa personer, 

det arbetet kräver att jag lägger ner tid på alla delarna, undersöka, analysera och utöva. Det 

kommer jag beskriva under de olika rubrikerna som dykt upp under processen. 

 

Skulptören, Jag och figurinen  

Som en del i att ta mig an figurinen, att behandla och undersöka den har jag valt att sätta 

fokus på att göra figurinen som ett självporträtt. Skapa en fiktion av mig själv och sätta mig in 

i figurinens ståtliga och pastorala miniatyrvärld och sammanhang.  

 

I 
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Ur processdagbok: 

När jag gör ett självporträtt så skapar jag också en självbiografi och en fiktiv person på 

samma gång. I den personen kan man se sig själv genom valfri spegel.                                 

Jag tänker på vem jag är? Men jag tänker att det kommer utkristallisera sig under resans 

gång.  

2013-02-14 

 

Arbetet börjar med formtagning, att skapa ett materialbibliotek med en mängd komponenter 

som gör att jag kan arbeta med ett högt tempo i verkstaden. Arbeta intuitivt och lekfullt för att 

ta fram material och experimentera med uttryck och kompositioner. Inledningsvis har jag 

gjutit av en manlig dockkropp som jag använder som grundstomme i mina figurer. Den har 

jag även krymp i porslinslera i 6 olika steg för att ha en formkatalog och valmöjlighet att leka 

med proportioner och kunna variera storlek på figurinerna.  

Nu börjar arbetet på riktigt, jag modellerar fritt på flera figurer samtidigt, bygger upp en värld, 

scenarion, testar olika attribut och stämningar i figurinerna. Arbetar intuitivt med figurerna, 

testar mig fram, håller föreställning om slutresultatet så öppet som möjligt.  

 

 

     

Arbetsförlagor, figuriner i olika konstellationer och uttryck, Foto: Alexander Tallén 
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Självporträttet 

 

För mig är det ett sätt att ta mig an världen, att hitta en koppling till mig själv och se på 

traditionen ur en sorts förvrängd spegel. De flesta konstnärer de senaste 500 åren har förr eller 

senaresatt sig framför spegeln för att göra ett självporträtt, det är kanske den plats där vi ser 

oss själva i den andre eller tvärt om, ser någon annan i oss själva. För oss är vårt eget ansikte 

en självklarhet, och något som vi starkt knyter vår identitet till; ansiktet är i princip jaget 

ikoniserat. Ett element av denna självikonisering, alltså det egna ansiktet som representant för 

jaget och uttryck för identiteten.
9
 

Karaktäristiskt för mig som gör att det är hyfsat lätt att få en duglig avbild är mitt skägg, det 

varierar hela tiden längd och form, men det är beständigt, ända sen jag kunnat skaffa skägg 

har jag i princip stoltserat med det. För mig är det som ett kosmetiskt attribut, ett sätt att 

uttrycka mig men också en mask att dölja mig bakom. Skägget spelar en viktig del av mig och 

min kraktär och är i gestaltningen ett sätt att visa på att det är ett självportätt.  

Skäggväxt har spelat en viktig roll i historien, symboliskt som tecken på manbarhet och 

visdom, men har även associerats med konstnärskap och vildhet. 1700-talets mode var 

skägglöst. Idag råder skäggrenässans bland unga män. Kanske beroende på ett behov av att 

uttrycka något specifikt manligt men också som en del av en allmän retrotrend.
10

 

I mitt gestaltande arbete kommer jag diskutera manlig gestaltning på olika sätt, en motsättning 

hur man har framhävt män i tiden och hur jag väljer att framhäva mig själv. Det kommer att 

bli en krock där jag ifrågasätter ”manligt” som fysiskt maktinstrument och övergår i en mer 

harmonisk estetik där jag möter mig själv i mer androgyna skepnader. Detta är ett sätt att 

ifrågasätter traditionella sätt att se på mannen och belysa olika områden inom begreppet 

manlighet. Ett sätt som inte bygger på fysiska prövningar eller maktspel. I en undersökning 

om hur manlighet skapas, som bottnar i min egen identitet och mitt eget mansdominerade 

perspektiv. Manlighet idag är mångbottnad, det finns tusen sätt att vara man på.                  

Men samtidigt finns det ett inbyggt motstånd mot förändring.  

 

 

 

 

                                                             
9 Knausgard, K. O (2012) Ett självporträtt i speglarnas tid, DN http://www.dn.se/kultur-noje/ett-sjalvportratt-i-

speglarnas-tid  Hämtad 2013-03-20 18:30 
10

 Kätterström Höök, L (2012) Skäggväst i historien, Nordiska Museet: http://har.blogg.nordiskamuseet.se/om-

har/harhistorik/skaggvaxt-i-historien/ Hämtad: 2013-03-21 15:10 
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Objekt #1 

 

När jag börjar med ett objekt utgår jag oftast från en känsla, en förnimmelse av ett objekt som 

jag måste få ur mig. Detta kunde jag anamma under projektets början och resulterade i ett 

stort driv i verkstaden. Arbetet blir nästan kollageartat när jag snabbt arbetar fram en grund, 

gjuter komponenter och pusslar ihop det till en figurin.  

 

      

Modifiering av gjutna delar, objekt #1, Foto: Alexander Tallén 

  

Ur Processdagbok: 

Jag har en bild i huvudet, jag vet inte var den kommer ifrån. Jag och Naturen. För mig är det att möta 

något större än jag, att få vara ostörd, ensam i mig själv. Att få vara ett med naturen. 

Jag måste göra mig ridande till häst.  

2013-02-17 
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Häst och fåglar, objekt # 1, Foto: Alexander Tallén 

 

 

I objekt #1 har jag en idé om att göra en hästskulptur, ett motiv som återfinns i många 

varianter inom figurintraditionen, oftast med en befälhavare på ryggen, som arbetshäst eller 

fritt betande. Ståtligt djur som var dåtidens främsta färdmedel och arbetskraft.  

I arbetet ser jag hästen som symbol, hästen är för mig främmande. Hästens porträtterande i 

konsten kan man härleda från antiken. Hästen står för styrka, vitalitet, seger, stolthet och lust. 

Lust och stolthet är inte alltid önskvärt och är en negativ egenskap hos hästen. Hästen är en 

maktsymbol för starka manliga ledare och där vill jag justera och ifrågasätta monumentet 

”hästskulpturen”. 

Papegojan är paradisets fågel, där den har porträtteras i konsten. Papegojan är kanske en av 

den mest använda sorten och symbolen för det exotiska. Den är färgglad, fascinerande och 

elegant. Papegojans symboliska värde har varierat beroende på kontexten, den kan anspela på 

fånigt upprepande prat, men också en symbol för renhet och oskuld.
11

 

 

Ur Processdagbok: 

Jag kan inte stoltsera på en häst, ridandes mot horisonten, stark, vital och maskulint 

skroderande. Jag behöver konfrontation, en incident, något som stör.                                      

Fågeln får symbolisera konfrontationen med figurinen, krocken med den sköna estetiken. Med 

Papegojan får jag in rörelse och kaos i det frysta ögonblicket.  

2013-02-19 

 

                                                             
11 Impellusi, L & Sartarelli, S (2003) Nature and its symbols, Los Angeles: J. Paul Getty Museum,  p. 257, 302 
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”Hästpojken” under arbete, Foto: Alexander Tallén 
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itt projekt är bottnat i 1700-talets figurin och det är där jag hittar mina tillämpningar av 

figurinen. I figurintraditionen finner jag klockor, takkronor, bonbonjärer, ljusstakar. 

Allt i den ljuvaste och svulstigaste rokokon. I min strävan att behandla den tidens element så 

kommer jag ta mig an utvalda ting.  

Temat: ”Genom Skuggorna i Edens Lustgård” kommer fortsätta att prägla gestaltningen. Det 

kommer vara resultatet av den boll som rullades igång i Objekt #1. Uppbyggnaden kommer ta 

fart i mötet med figurinen, symboliken och identiteten.  

 

Objekt # 2 

Bordsklockan som en prunkande lustgård, åtråvärd, ståtlig. Men tidens förgätenhet och trädets 

symbolik i paradiset blir den en centralpunkt i gestaltningen. Precis som livets eller 

kunskapens träd som enligt Bibelns skapelseberättelse står placerade i hjärtat av 

paradiset/edens lustgård och är symbol för godhet, ondska, födelse, död och evigt liv.
12

  

Storleksmässigt blir den bombastisk om man jämför med mina tidigare figuriner och objekt 

#1.  

Självporträttet kommer här vara uppdelat i tre olika uttryck, man kan se det som tre 

tidsperioder, tre faser eller tre sinnesstämningar. Alla tre är passiva, runt trädet. Omringade av 

naturen, drömskt inväntade, stirrande ut i tomheten.  

          

Foto: Alexander Tallén 

 

                                                             
12

 ”Livets träd”, Nationalencyklopedin (1989-1996) Höganäs: Bra Böcker  

M 
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Objekt # 3 

Bordslampa, En pelare, en stege, en tunnel till underjorden eller en stege till himlen. De 

pråliga blommorna och skallarna symboliserar människans fåfänga och obeständighet.
13

  

       

Foto: Alexander Tallén 

Undersökande av porslinsfärgerna  

projektet ingår att jag använder mig av porslinsfärger. Det är ett givet sätt att koppla an till 

figurintraditionen. Utvecklingen av färgerna och porslinet har gått hand i hand, 

porslinsfärgen är ett pulver som man blandar med ett målarmedium och målar på det redan 

glasyrbrända godset. Sedan bränner man godset igen till ca 800 °C. Arbetat med tester med 

gamla och nya och försökt experimentera med uttrycken och känslan. Jag vill få fram en 

aktuell känsla i måleriet, inte bara färglägga fälten på figurinerna. Hitta kvaliteter som känns 

intressanta och överraskar. Jag använder mig av referenser från figurintraditionen men 

utvecklar mitt eget språk i porslinsmåleriet.    

 

Tester med porslinsfärger, Foto: Alexander Tallén 

                                                             
13 Impellusi, L & Sartarelli, S (2003) Nature and its symbols, Los Angeles: J. Paul Getty Museum,  p. 331 
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Diskussion 

ör mig handlar figurinerna om att se något annat än det omedelbart uppenbara. 

Scenarierna kan vrida och vända på begreppen och skapa bilder som vid första anblicken 

kan verka obegripliga, banala men om man som betraktare tittar närmare är det en värld som 

öppnar sig, en resa, en bildlig berättelse om längtan, verklighetsflykt och identitet. 

Under arbetet har jag arbetat med ett utforskande och främmandegöra det uppskattade och 

etablerade figurinerna, där jag plockat formelement, symboler och uttryck från området.  

Sedan har jag arbetat med att avbilda mig själv i gestaltningen. Objekten ser jag som en form 

av självbild som behandlar min relation till figuriner. Individerna får del av min karaktär och 

objektet blir som små avsnitt ur min egen inre värld.  

 

Jag har försökt undersöka och diskutera hur manlighet skapas och gestaltas. Behandlat min 

egen prestigelösa inställning till manlig framkallning. Det bottnar i min egen identitet, där 

förväntas jag att vara på ett visst sätt, av mig själv och min omgivning. Jag har velat ompröva 

det konstruerade klassiska ”manliga” idealet där fysiska prövningar, maktdemonstration, kyla 

och hårdhet profileras. Istället ville jag fokusera på bilden och gestaltningen av mannen 

genom historien, hämta attribut och känslor från andra perioder och kulturer där estetiken och 

uttrycken hos mannen som inte är baserade på det. Även använda mig av maktsymboler men 

skifta betydelse och uttryck i sammansättningen.  

 

När jag jobbat så medvetet med symboler och dess innebörd har jag upplevt processen som 

väldigt intressant. Jag har försökt att jobbat med en lust och hög hantverksnivå i verkstaden 

och jag tycker att det framkommer i objekten. Lekfulla men samtidigt fascinerande, en 

fängslande berättelse bildar objekten tillsammans där den ena objektet har lett till den andra 

osv.  

 

Genom att arbeta med självporträttet i gestaltningen har jag skapat en fiktion av mig själv, en 

imaginär biografi. Objekten blir som kapitel i den historien, skulpturer med funktion i vissa 

fall så som tidsangivare eller ljusbringare. Detta kan tyckas som ett berättigande för objektens 

existens men det är inte funktionen som har varit viktig för mig. Funktionen har jag hämtat 

från figurinens värld och tillhörande estetik. Resultatet har för mig blivit skulpturer/figuriner 

med speciella egenskaper.  

Ur processdagbok: 

"My dream is a code waiting to be broken. I feel like I'm having the most beautiful dream and 

the worst nightmare at the same time" 

Citat, Federal agent Dale Cooper, Twin Peaks 1990.  Det finns en dragningskraft i projektet. 

Samtidigt dekorativt och inbjudande. Samtidigt mångfacetterat och lekfullt. Gränsen är fin mellan 

kärlek och hat, jag har försökt balansera vågen så att båda sidorna väger över. 2013-03-25 

F 
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Appendix 

I mitt arbete under våren har jag lagt jag ner väldigt mycket tid och ambition. Arbetet i 

verkstaden fick prägla mig och resultatet, vilket jag ledde mig själv in på spår som jag inte 

hade förväntade mig. Arbetet formades av ett intresse och lust inför materialet och traditionen, 

och ett intresse att fördjupa mig i ett ämne. Jag arbetade relativt snabbt och intuitivt med stora 

och små objekt samtidigt, svulstigt och avskalat, med brukandefunktion och utan. Jag kunde 

vara selektiv och välja bort objekt eftersom arbetet fortskred och komplettera med nya objekt 

och berättelser.  

Efter att ha arbetat så koncentrerat med ett projekt så är det alltid svårt att titta tillbaka utan att 

ha lämnat projektet ett tag. Mitt arbete tog flera vändningar och slutresultatet höll jag så öppet 

som möjligt ända till slutet. Inför examinationen så hade jag flera objekt som jag testade och 

jag hade flera tankar om utställningsarkitekturen. Resultatet blev lite ogenomtänkt och jag 

fick kompromissa med finishen på objektet. Huvudsaken där var i alla fall att jag vågade testa 

och inte bara körde på ett säkert kort.  

 

Examination, Foto: Alexander Tallén 

Efter examinationen hade jag ett par veckor på mig att utveckla och arbeta vidare med 

konceptet. Arbetet fortsatte med nya objekt i verkstaden, att utveckla målandet vidare och 

bränna om de objekt jag redan hade tagit fram. Processen efter examinationen tog mer fart 

och jag kunde ha ett mer avslappnat förhållningssätt till de nya objekten som kompletterade 

de objektet som redan fanns. Kunde koncentrera mig på de pusselbitarna som saknades i 

gestaltningen och laborera med objektet och utställningsarkitekturen.  

 



21 

 

 

Vårutställning, Foto: Alexander Tallén 

 

Vårutställningen blev resultatet av flera veckors hårt jobb, jag kände mig nöjd när 

utställningen stängde och jag kunde sammanfatta intrycken, diskussionerna som överlag 

positiva. Jag fick diskutera med folk om figurintraditionen, keramik som material och som 

uttrycksmedel och om uttrycken i mina skulpturer. Det kom snabbt fram att (nästan) alla har 

en relation till ”mormors”-porslin och där hade vi en ingång till mitt arbete. Jag försökte vara 

vid utställningen under alla dagarna och det gav mig mycket tillbaka att kunna möta publiken 

och folk från ämnesområdet.  

Sammanfattningsvis är jag nöjd med resultatet och har nu med lust och flera ingångar att 

fortsätta arbeta med projektet på. Utveckla konceptet och formspråket, göra djupdykningar i 

vissa speciella kategorier av traditionen och samtidigt bibehålla skapandelusten och intresset 

för materialet och traditionen. 
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Ryttaren, Foto: Alexander Tallén 
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Bonbonjär #1, Foto: Alexander Tallén 
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Bonbonjär #2, Foto: Alexander Tallén 
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Observatören, Foto: Alexander Tallén 
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Pyromanen, Foto: Alexander Tallén 
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